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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046, 18. juuli 2018, mis
käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse
määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

Artikkel 136
Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid ja menetlusest kõrvalejätmise
otsused
1. Vastutav eelarvevahendite käsutaja jätab artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või
üksuse käesoleva määrusega reguleeritud väljavalimismenetlusest kõrvale või ei vali
teda liidu vahendite haldajaks, kui nimetatud isik või üksus on ühes või mitmes
järgmises olukorras:
a)isik või üksus on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või
likvideerimismenetlus, tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe
võlausaldajatega, peatanud äritegevuse või on liidu õiguse või liikmesriigi õiguse alusel
toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;
b)lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on jätnud
täitmata kohaldatavast õigusest tulenevad maksude või sotsiaalkindlustusmaksete
tasumisega seotud kohustused;
c)lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on süüdi
tõsises ametialases rikkumises, olles rikkunud kohaldatavaid õigusnorme või selle kutseala
eetilisi norme, mille esindaja ta on, või olles pannud toime süülise teo, mis mõjutab tema
ametialast usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele
hooletusele, sealhulgas eelkõige järgmisele:
i)menetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või rahastamiskõlblikkuse või
valikukriteeriumide täitmise või juriidiliste kohustuste täitmise kontrollimiseks nõutavate
andmete moonutamine pettuse või hooletuse teel;
ii)teiste isikute või üksustega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil;
iii)

intellektuaalomandi õiguste rikkumine;

iv)püüe mõjutada väljavalimismenetluse ajal vastutava eelarvevahendite käsutaja
otsustusprotsessi;
v)püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda talle väljavalimismenetluses
põhjendamatu eelise;

d)lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et isik või üksus on süüdi ühes järgnevas rikkumises:
i)pettus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1371 (44) artikli 3 ja nõukogu
26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse
konventsiooni (45) artikli 1 tähenduses;
ii)korruptsioon, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 4 lõikes 2 ja aktiivne
korruptsioon nagu on määratletud nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa
ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni
vastu
võitlemise
konventsiooni (46) artiklis 3,
nõukogu
raamotsuse
2003/568/JSK (47) artikli 2 lõikes 1 osutatud käitumine või muus kohaldatavas õiguses
määratletud korruptsioon;
iii)käitumine, mis on seotud kuritegeliku ühendusega, millele on osutatud nõukogu
raamotsuse 2008/841/JSK (48) artiklis 2;
iv)rahapesu või terrorismi rahastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL)
2015/849 (49) artikli 1 lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses;
v)terroriaktid või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised, nagu on määratletud
vastavalt nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (50) artiklites 1 ja 3, või sellistele aktidele või
õigusrikkumisele üleskutsumine, nendele kaasaaitamine või nendele kihutamine ning
nende katse, nagu on osutatud kõnealuse otsuse artiklis 4;
vi)lapstööjõu kasutamine või muud inimkaubandusega seotud süüteod, millele on osutatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL (51) artiklis 2;
e)eelarvest rahastatava juriidilise kohustuse täitmisel on isiku või üksuse peamiste kohustuste
täitmise osas esinenud märkimisväärseid puudusi, mis:
i) on viinud juriidilise kohustuse ennetähtaegse lõpetamiseni;
ii) on viinud leppetrahvide või muude lepingujärgsete karistuste kohaldamiseni või
iii)avastati eelarvevahendite käsutaja, OLAFi või kontrollikoja poolt tehtud kontrollide,
auditite või juurdluste tulemusena;
f)lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on eiranud
eeskirju nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (52) artikli 1 lõike 2 tähenduses;
g)lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on loonud
üksuse teises jurisdiktsioonis kavatsusega hoida kõrvale maksu-, sotsiaalsetest või muudest
juriidilistest kohustustest, mille täitmine on kohustuslik tema registrijärgse asukoha, juhatuse
asukoha või peamise tegevuskoha jurisdiktsioonis;
h)lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et üksus on loodud punktis g
osutatud kavatsusega.

2. Lõpliku kohtuotsuse või asjakohaselt juhul lõpliku haldusotsuse puudumisel
käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d, f, g ja h nimetatud juhtudel või käesoleva
artikli lõike 1 punktis e nimetatud juhul jätab vastutav eelarvevahendite käsutaja
artikli 135 lõikes 2 nimetatud isiku või üksuse menetlusest kõrvale kõnealustes

punktides osutatud tegevusele antud esialgse õigusliku hinnangu alusel, võttes
arvesse artiklis 143 osutatud toimkonna soovituses sisalduvaid tuvastatud asjaolusid
või muid järeldusi.
Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud esialgne hinnang ei mõjuta artikli 135
lõikes 2 osutatud asjaomase isiku või üksuse tegevuse hindamist liikmesriikide
pädevate asutuste poolt liikmesriigi õiguse kohaselt. Pärast lõplikust kohtuotsusest
või lõplikust haldusotsusest teavitamist vaatab vastutav eelarvevahendite käsutaja
viivitamata läbi oma otsuse jätta artikli 135 lõikes 2 osutatud isik või üksus
menetlusest kõrvale ja/või määrata vahendite saajale rahaline karistus. Kui lõplikus
kohtuotsuses või lõplikus haldusotsuses ei ole kõrvalejätmise kestust kindlaks
määratud, teeb vastutav eelarvevahendite käsutaja seda tuvastatud asjaolude ja
järelduste alusel ning artiklis 143 osutatud toimkonna soovitust arvesse võttes.
Kui kõnealuses lõplikus kohtuotsuses või lõplikus haldusotsuses leitakse, et
artikli 135 lõikes 2 osutatud isik või üksus ei ole süüdi tegevuses, mille kohta on
koostatud esialgne õiguslik hinnang, mille alusel kõnealune isik või üksus
menetlusest kõrvale jäeti, tühistab vastutav eelarvevahendite käsutaja viivitamata
kõnealuse kõrvalejätmise ja/või maksab asjakohasel juhul tagasi mis tahes määratud
rahalise karistuse summa.
Esimeses lõigus osutatud asjaolud ja järeldused hõlmavad eelkõige järgmist:
a)määruse (EL) 2017/1939 kohases tõhustatud koostöös osalevate liikmesriikide puhul
Euroopa Prokuratuuri korraldatud ning kontrollikoja, OLAFi või siseaudiitori korraldatud
auditite või juurdluste või eelarvevahendite käsutaja vastutusel korraldatud mis tahes muu
kontrolli, auditi või kontrollimise käigus kindlaks tehtud asjaolud;
b)mittelõplikud haldusotsused, mis võivad hõlmata kutseala eetiliste normide kohaldamise
kontrolli eest vastutava pädeva järelevalveorgani võetud distsiplinaarmeetmeid;
c)asjaolud, millele on osutatud liidu vahendeid artikli 62 lõike 1 esimese lõigu punkti c
kohaselt haldavate isikute ja üksuste otsustes;
d)teave, mille on edastanud artikli 62 lõike 1 esimese lõigu punkti b kohaselt liidu vahendeid
haldavad üksused, nagu on sätestatud artikli 142 lõike 2 punktis d;
e)liidu konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad komisjoni otsused või liidu või liikmesriigi
konkurentsiõiguse rikkumist puudutavad pädeva siseriikliku asutuse otsused.

3. Kõik vastutava eelarvevahendite käsutaja artiklite 135–142 kohased otsused või,
kui see on kohaldatav, kõik artiklis 143 osutatud toimkonna soovitused tehakse
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ning võttes eelkõige arvesse järgmist:
a) olukorra tõsidust, sealhulgas mõju liidu finantshuvidele ja mainele;
b) kõnealusest rikkumisest möödunud ajavahemikku;
c)

rikkumise kestust ja kordumist;

d)

tahtlust või hooletuse raskusastet;

e) lõike 1 punktis b osutatud juhtudel asjaolu, kas tegemist on piiratud summaga;

f)mis tahes muid leevendavaid asjaolusid, näiteks:
i)mil määral teeb artikli 135 lõikes 2 osutatud isik või üksus koostööd asjaomase pädeva
asutusega ja milline on asjaomase isiku või üksuse panus uurimise läbiviimisesse, nagu
vastutav eelarvevahendite käsutaja seda tunnustab, või
ii)kõrvalejätmist põhjustavast olukorrast teatamine artikli 137 lõikes 1 osutatud kinnituse
esitamisega.

4. Vastutav eelarvevahendite käsutaja jätab artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või
üksuse menetlusest kõrvale, kui:
a)füüsiline või juriidiline isik, kes on artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või üksuse haldus-,
juhtimis- või järelevalveorgani liige või kellel on volitused neid isikuid või üksuseid
esindada, nende nimel otsuseid teha või neid kontrollida, on ühes või mitmes käesoleva artikli
lõike 1 punktides c–h osutatud olukorras;
b)artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või üksuse võlgade eest piiramatut vastutust kandev
füüsiline või juriidiline isik on ühes või mitmes käesoleva artikli lõike 1 punktis a või b
osutatud olukorras;
c)füüsiline isik, kes on väljavalimismenetluse või juriidilise kohustuse täitmise seisukohast
hädavajalik, on ühes või mitmes lõike 1 punktides c–h osutatud olukorras.

5. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud juhtudel võib vastutav eelarvevahendite
käsutaja jätta artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või üksuse ajutiselt menetlusest
kõrvale ilma artiklis 143 osutatud toimkonna eelneva soovituseta juhul, kui nende
osalemine väljavalimismenetluses või nende valimine liidu vahendite haldajaks
ohustaks tõsiselt ja otseselt liidu finantshuve. Sellisel juhul edastab vastutav
eelarvevahendite käsutaja asja viivitamata arutamiseks artiklis 143 osutatud
toimkonnale ja teeb lõpliku otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast toimkonna
soovituse saamist.
6. Võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 143 osutatud toimkonna soovitust, ei
jäta vastutav eelarvevahendite käsutaja artikli 135 lõikes 2 osutatud isikut või üksust
väljavalimismenetluses osalemisest ja liidu vahendite haldajaks valimisest kõrvale
järgmistel juhtudel:
a)isik või üksus on võtnud käesoleva artikli lõikes 7 sätestatud parandusmeetmeid, mis on
piisavad tema usaldusväärsuse tõendamiseks. Käesolevat punkti ei kohaldata käesoleva
artikli lõike 1 punktis d osutatud juhul;
b)piiratud ajavahemiku jooksul ja kuni käesoleva artikli lõikes 7 sätestatud parandusmeetmete
vastuvõtmiseni on see vältimatu, et tagada teenuste osutamise jätkumine;
c)selline kõrvalejätmine oleks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel
ebaproportsionaalne.

Lisaks ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkti a asjade ostmise korral, mis
tehakse erakordselt soodsatel tingimustel kas oma äritegevust lõpetavalt müüjalt või
maksejõuetusmenetlust teostavatelt likvideerijatelt, võlausaldajatega sõlmitud

kokkuleppe või liidu või liikmesriigi õigusele vastava muu samalaadse menetluse
korral.
Vastutav eelarvevahendite käsutaja täpsustab käesoleva lõike esimeses ja teises
lõigus osutatud juhtudel, kui ta ei jäta artikli 135 lõikes 2 osutatud isikut või üksust
väljavalimismenetluses osalemisest kõrvale, selle otsuse põhjused ja teavitab
nendest artiklis 143 osutatud toimkonda.
7. Lõike 6 esimese lõigu punktis a osutatud parandusmeetmed võivad eelkõige
hõlmata järgmist:
a)meetmed kõrvalejätmist põhjustava olukorra tekkepõhjuste kindlaksmääramiseks ning
artikli 135 lõikes 2 osutatud isiku või üksuse asjaomases tegevusvaldkonnas võetavad
konkreetsed tehnilised ning töökorralduse ja töötajatega seotud meetmed, mis võimaldavad
kõnealust tegevust parandada ja vältida selle kordumist;
b)tõendid, et artikli 135 lõikes 2 osutatud isik või üksus on võtnud meetmeid, et hüvitada või
heastada kõrvalejätmist põhjustava olukorra aluseks olevate asjaolude tõttu liidu
finantshuvidele tekitatud kahju;
c)tõendid, et artikli 135 lõikes 2 osutatud isik või üksus on maksnud pädeva asutuse poolt
määratud trahvi või tasunud käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud maksud või
sotsiaalkindlustusmaksed või taganud nende tasumise.

8. Vastutav eelarvevahendite käsutaja, võttes asjakohasel juhul arvesse artiklis 143
osutatud toimkonna läbivaadatud soovitust, vaatab omal algatusel või artikli 135
lõikes 2 osutatud isiku või üksuse taotluse alusel viivitamata läbi oma otsuse
asjaomase isiku või üksuse menetlusest kõrvalejätmise kohta, kui kõnealune isik või
üksus on võtnud parandusmeetmeid, mis on piisavad tema usaldusväärsuse
tõendamiseks, või on esitanud uusi andmeid, mis tõendavad, et käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavat olukorda enam ei
eksisteeri.
9. Artikli 135 lõike 2 punktis b osutatud juhul nõuab vastutav eelarvevahendite
käsutaja, et taotleja või pakkuja asendaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud
menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras oleva üksuse või alltöövõtja, kelle
suutlikkusele ta kavatseb toetuda.

Artikkel 141
Väljavalimismenetluses tehtud pakkumuse tagasilükkamine
1. Vastutav eelarvevahendite käsutaja lükkab väljavalimismenetluses tehtud
pakkumuse tagasi, kui selle on teinud osaleja, kes on:
a) artikli 136 kohases kõrvalejätmist põhjustavas olukorras;
b)menetluses osalemiseks vajalike andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed
esitamata jätnud;

c)varem osalenud väljavalimismenetluses kasutatavate dokumentide ettevalmistamises, kui
sellest tulenevalt on tegemist võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega, sealhulgas
konkurentsi moonutamisega, mida ei saa muul moel heastada.

Vastutav eelarvevahendite käsutaja edastab teistele väljavalimismenetluses
osalejatele asjakohase teabe, mida on vahetatud seoses osaleja
väljavalimismenetluse ettevalmistamises osalemisega või selle tulemusena, nagu on
osutatud esimese lõigu punktis c. Enne sellist tagasilükkamist antakse osalejale
võimalus tõendada, et tema osalemine väljavalimismenetluse ettevalmistamises ei
ole vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.
2. Kohaldatakse artikli 133 lõike 1 esimest lõiku, välja arvatud juhul, kui
tagasilükkamine on käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaselt põhjendatud
kõrvalejätmise otsusega, mis on osaleja suhtes tehtud pärast tema seisukohaga
tutvumist.

